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Criteria waarderingssubsidie
Recent heeft het evenement L’ Eroica plaatsgevonden.
 Heeft de organisatie van dit evenement een waarderingssubsidie ontvangen, en zo ja, wat is de hoogte van dit bedrag?
Reeds tijdens de raadsadviescommissie EFTR van 2 juni jl. en de vergadering van de Kaderbrief van 12 juli jl. heeft de VSP deze vraag
gesteld.
 Welke criteria worden gehanteerd bij toekenning waarderingssubsidie?
Tot heden hebben wij geen antwoord mogen ontvangen van wethouder Vermeer op deze vraag. Zo ga je toch niet met raadsleden om.
Abonnementskorting voor inwoners van Valkenburg aan de Geul die gaan zwemmen in zwembad Mosaqua in Gulpen
Nu het zwembad bij de Polfermolen door u (zonder instemming van de VSP) definitief gesloten is willen wij u indringend verzoeken onze
inwoners die gebruik maken van het zwembad Mosaqua in Gulpen van u een korting zouden kunnen krijgen die overeenstemt met de korting die
de gemeente Gulpen-Wittem aan haar inwoners geeft. Dit ook in navolging van de gemeente Vaals, die hebben geregeld dat voor hun inwoners
dezelfde korting van toepassing is. Dit als een ereschuld naar onze inwoners toe, vanwege het feit dat zij door u toedoen niet meer gebruik
kunnen maken van een maatschappelijke voorziening bij uitstek en dat waren toch de zwemvoorzieningen bij de Polfermolen.
 Bent u bereid dat onze inwoners die gebruik maken van het zwembad Mosaqua in Gulpen van u een korting kunnen krijgen die overeenstemd
met de korting die de gemeente Gulpen-Wittem aan haar inwoners geeft?
Bijgaand een print screen van de prijzen van een abonnement voor zwembad Mosaqua in Gulpen.
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Murals pijlers Beekstraat
Tijdens de kadernota vergadering is door de CDA fractie gesproken over het aan laten brengen van murals op de pijlers in de Beekstraat. Daar de
kosten hiervoor niet bekend zijn heeft de wethouder, op ons verzoek, toegezegd na te gaan wat de kosten van het realiseren en onderhouden
van murals zijn zodat de raad hier een afgewogen besluit over kan nemen.
 Zijn deze kosten inmiddels bekend?
Invoeren Valkpas
Tijdens de kadernota vergadering hebben we toegelicht wat het invoeren van een Valkpas beoogt; het stimuleren van de lokale economie en
het ondersteunen van onze inwoners en ondernemers die te lijden hebben gehad door de Covid 19 pandemie. Daar onze gemeente bovendien
getroffen is door een wateroverlast ramp is het eens te meer van belang duidelijk te krijgen of er animo is onder instellingen en ondernemingen
om de Valkpas in te voeren.
 Is de wethouder inmiddels in gesprek gegaan met ondernemers, instellingen en de Bizz en wat is de uitkomst van deze gesprekken?
Stand van zaken ondersteunen lokale economie
Tijdens de laatste EFTR vergadering is door PGP gevraagd naar de stand van zaken omtrent het ondersteunen van de lokale economie door
samenwerking zichtbaar te maken met een sticker. Het was de wethouder tijdens deze vergadering niet duidelijk of dit inmiddels opgepakt is
maar hij zou dit nagaan.
 Heeft de wethouder dit inmiddels opgepakt en wat zijn de resultaten van het onderzoek?
Toerisme en recreatie in balans met leefomgeving
Tijdens de raadsvergadering van 8 juni 2020 is een raadsbrede motie ingediend over toerisme en recreatie in balans met de leefomgeving waarin
de opdracht is gegeven in gesprek te gaan met andere gemeenten in het Heuvelland om te onderzoeken of en welke mogelijkheden er zijn om
meer rust in het Heuvelland te krijgen. Dit alles met het oog op de leefbaarheid van onze inwoners, de natuur, de gezondheid en de
aantrekkelijkheid van het gebied voor bezoekers. Inmiddels hebben we meerdere malen kunnen lezen dat een aantal gemeente hier volop mee
bezig is en hier ook de inwoners in betrekt.
 Onze vraag is dan ook is onze gemeente nog steeds in gesprek met andere gemeenten om samen na te denken over het beter in balans
brengen van recreatie en leefomgeving en hoe worden onze inwoners hierin betrokken?
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Entreekaartjes kerstmarkt en kerststad Valkenburg
De fractie VVD is ter ore gekomen dat de entreekaartjes voor kerstmarkt/Kerststad Valkenburg dit jaar enkel online kunnen worden gekocht.
 Klopt dit?
 Hoe wordt dit gecommuniceerd naar de bezoekers?
 Is er een communicatieplan vanuit de gemeente?

